Informace z 5. schůze Rady města Cvikov ze dne 03. 03. 2015
Usnesení č. 81/15
Rada města revokuje usn. č 434/14 ze dne 2.12.2014 a schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č.CES 74/2015 mezi Městem Cvikov, Severočeskou vodárenskou
společností a.s. Teplice a STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o. Liberec a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 82/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o dílo č. 201502 na zpracování PD
v rámci akce “Cvikov – oprava místní komunikace na p.p.č.3719/3, kú Cvikov“ mezi PROMOS
SOSNOVÁ spol. s r.o. a Městem Cvikov a pověřit starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 83/15
Rada města souhlasí s úpravou a přidělením parkovacího místa pro osobu s průkazem ZTP
ve Cvikově v ulici Vančurova na základě žádosti č. j. MUC-1121/2015 ze dne 20. 02. 2015 s tím, že toto
parkovací místo bude upraveno v II. etapě – rekonstrukce (opravy) komunikací a chodníků na Sídlišti,
která proběhne od 10. 03. 2015 do 30. 06. 2015.
Usnesení č. 84/15
Rada města schvaluje pravidla pro odchyt psů Městskou Policií Cvikov dle návrhu s platností ode dne
01. 04. 2015.
Usnesení č. 85/15
Rada města souhlasí s přijetím věcného daru – 4 knih v hodnotě 786 Kč pro akci „Tatínek čtenář“
od Mgr. Miroslava Šepse z Nového Boru pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Cvikov.
Usnesení č. 86/15
Rada města revokuje usnesení rady města č. 29/15 ze dne 03. 02. 2015, kterým schválila pronájem a
uzavření nájemní smlouvy s ……… z důvodu jeho odstoupení od uzavření nájemní smlouvy a schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy čp. 99, Cvikov, která je součástí
stavební parcely č. 87/1 v k.ú. Cvikov, celková výměra NP je 256,35 m2, za minimální nájemné 800
Kč/m2/rok; termín podání nabídek do 08:00 h 31. 03. 2015 s tím, že písemné nabídky budou doručené
v uzavřené obálce.
Usnesení č. 87/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu mezi Městem Cvikov a firmou
architekti ADIKON, s. r. o., Praha 2 – Nové Město na vypracování projektu na interiér vstupní části
budovy MěÚ Cvikov a obřadní síně za cenu 75.000 Kč s DPH.
Usnesení č. 88/15
Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Cvikov a Obcí Radvanec
na výkon Městské Policie Cvikov – odchyt volně se pohybujících psů v katastrálním území Obce
Radvanec a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 89/15
Rada města souhlasí se snížením nájemného za prostory v Multifunkčním kulturním centru Sever
na částku 6.000 Kč na základě žádosti č. j. MUC-1218/2015 ze dne 25. 02. 2015 pro konání lékařské
konference s názvem 21. Cvikovský pediatrický den.
Usnesení č. 90/15
Rada města schvaluje rozšíření zabezpečovacího systému v budově Multifunkčního kulturního centra
Sever o zařízení pro zabezpečení sálu ve 2. NP a přístupových cest k sálu dle přiložené kalkulace
společnosti BFB - Falco s. r. o.
Rada města bere na vědomí informaci o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 06. 2015
pro žáky Základní a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov.
Usnesení č. 91/15
Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Bohumila Hynka Cvikov ze střediska 707: inv. č. 1045 2 – šatní skříně – trojblok (3.409 Kč),
inv. č. 1045 3 – šatní skříně – trojblok (3.409 Kč), inv. č. 1045 4 – šatní skříně – trojblok (3.409 Kč),
inv. č. 1045 37 – šatní skříně – trojblok (3.409 Kč), inv. č. 1045 38 – šatní skříně – trojblok (3.409 Kč)
a inv. č. 1045 39 – šatní skříně – trojblok (3.409 Kč).
Usnesení č. 92/15
Rada města schvaluje příspěvek 5.000 Kč pro „Nadaci pro transplantaci kostní dřeně“, Plzeň,
Na Roudné 123/212.
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Usnesení č. 93/15
Rada města odvolává …………….. z funkce jednatelky Služeb města Cvikov s. r. o., jelikož již není
starostkou města Cvikov a jmenuje jednatelem Služeb města Cvikov s. r. o. ……………...
Usnesení č. 94/15
Rada města souhlasí s ukončením nájmu dohodou ke dni 28. 02. 2015 na byt č. 1 v Domě
s pečovatelskou službou Svítání na základě žádosti pana ………… ze dne 19. 02. 2015.
Usnesení č. 95/15
Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou Svítání paní …………..
a v případě jejího odmítnutí souhlasí s přidělením bytu v následujícím pořadí paní ………………..
Usnesení č. 96/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města rozdělováním dotací na sport
na základě došlých žádostí.
Usnesení č. 97/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu č. OS201420000409 (evi. Č. 50/0160)
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Městem Cvikov a firmou Eko-kom, a.s.,
Praha 4 a Dodatek č. 1 k této smlouvě č. OD201420000409/01 a pověřit starostu města podpisem
této smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě.
Usnesení č. 98/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny – doplnění usnesení č. 9 I)
z 25.09.2014 o pozemkové parcely č. 1048/7 a 2598/5 v k.ú. Cvikov, č. 2062, 948/2 a 2318 v k.ú.
Lindava; tzn. navýšení původní nabídky o 16 654 m2; celkem činí nabízená výměra 72 442 m2
za požadovaných 55 544 m2 od České republiky, Státního pozemkového úřadu, Praha.
Usnesení č. 99/15
Rada města revokuje usnesení č. 74/15 z 17. 02. 2015 z důvodu zrušení žádosti o prodej žadatelem.
Usnesení č. 100/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit předkupní právo k p. p. č. 2363/12 v k.ú. Cvikov
na žádost ………………….
Usnesení č. 101/15
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, že při prodeji nemovitých věcí bude součástí
nákladů s převodem i daň z nabytí nemovité věci.
Usnesení č. 102/15
Rada města doplňuje usnesení č. 20/15 ze dne 20. 01. 2015 stanovující schválení záměru prodat
p. p. č. 2359/2 v k.ú. Cvikov (lokalita za ubytovnou DDM Cvikováček), k výstavbě rodinného domu tak,
že pro podání žádostí o koupi se stanovuje termín 30. 03. 2015.
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